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Sammanfattning 

Bakgrund: Aortaaneurysm är en asymtomatisk sjukdom som främst drabbar rökande 

män. Sjukdomsförloppet utgörs av en långsam vidgning av aneurysmen som kan 

resultera i en ruptur med hög dödlighet. I Sverige kallas alla män över 65 år till 

screening för aortaaneurysm, i ett försök att reducera dödligheten i sjukdomen. 

Sjukdomen kan behandlas via konservativ behandling eller operation. Syfte: Syftet 

var att belysa patienters upplevelse av aortaaneurysm. Metod: En litteraturstudie med 

induktiv innehållsanalys användes för att analysera tio artiklar från databaserna 

CINAHL, PubMed och Scopus. Resultat: Efter analys av artiklarna framkom fyra 

teman i resultatet: Upplevelser av diagnostisering, Upplevelser av konservativ 

behandling, Upplevelser av det pre-operativa stadiet och Upplevelser av det post-

operativa stadiet. Att diagnostiseras med aortaaneurysm reducerade patienters 

välbefinnande. Patienter fick inte tillräckligt med information om sjukdomen. Att 

infinna sig vid screening, uppföljning och operation upplevdes inte som frivilligt. 

Konklusion: Det är av vikt att vårdprofessionella utövar god omvårdnad genom 

patientinformation och upprättar en god relation med patienten. Mer forskning krävs 

för att kunna väga för och nackdelarna med ett nationellt screeningprogram.
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Abstract 

Background: Aortic aneurysm is an asymptomatic disease that mainly affects 

smoking men. The course of the disease comprises of a slow widening of the 

aneurysm, which may cause a rupture that is associated with a high risk of mortality. 

In Sweden, all men over the age of 65 are called for screening for aortic aneurysm, to 

reduce the disease specific mortality. The disease can either be treated conservatively 

or surgically. Aim: The aim of this study was to portray patients’ experiences of 

aortic aneurysm. Method: A literature overview with inductive content analysis was 

used to analyse ten articles from the databases CINAHL, PubMed and Scopus.  

Result: After analysis of the articles four themes emerged: Experiences of diagnosis, 

Experiences of conservative treatment, Experiences of the pre-operative stage and 

Experiences of the post-operative stage. To be diagnosed with aortic aneurysm 

reduced patients’ well-being. Patients did not receive sufficient information regarding 

the disease. To attend screening, follow-up and operation wasn’t perceived as 

voluntary. Conclusion: It is important that healthcare professionals practice good care 

through patient-information and establish a good relationship with the affected. 

Further research is needed to be able to weigh the pros and cons with a national 

screening program.



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................... 1 

Patofysiologi och prevalens ...................................................................... 1 

Aortaaneurysm i ett nationellt perspektiv ................................................ 2 

Patienters välbefinnande efter en undersökning .................................... 2 

Patientinformation som omvårdnadsåtgärd ............................................ 3 

Teoretisk referensram Tidvattenmodellen ............................................... 3 

Lidande som begrepp ................................................................................ 4 

Problemformulering .................................................................... 4 

Syfte ............................................................................................. 4 

Metod ........................................................................................... 4 

Design ......................................................................................................... 4 

Datainsamling ............................................................................................. 5 

CINAHL .................................................................................................... 5 

Scopus ...................................................................................................... 6 

PubMed .................................................................................................... 6 

Inklusions- och exklusionskriterier .......................................................... 6 

Databearbetning ......................................................................................... 6 

Forskningsetiska överväganden ............................................................... 7 

Resultat ........................................................................................ 8 

Upplevelser av diagnostisering ................................................................ 9 

Känslan av att svikas av sin kropp ............................................................ 9 

Svårigheter med att förstå vad diagnosen innebar ................................... 9 

Oroväckande eller bara ett mindre besvär ................................................ 9 

Upplevelser av konservativ behandling ................................................. 10 

Oro inför framtiden .................................................................................. 10 

Att vara bunden till sjukvården ................................................................ 10 

Ambivalenta tankar och många frågor .................................................... 11 

Upplevelser av det pre-operativa stadiet ............................................... 12 

Känslan av att tvingas vänta under dödshot ........................................... 12 

Upplevelser av det post-operativa stadiet ............................................. 12 

Svårigheter med att känna glädje över lyckad operation ........................ 12 

En känsla av att ha varit oförberedd ....................................................... 13 

Diskussion ................................................................................. 13 

Metoddiskussion ...................................................................................... 13 

Resultatdiskussion .................................................................................. 15 

Konklusion ................................................................................. 17 

Implikation ................................................................................. 17 



 

 

 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 

 

 

 

 



 

 1 

Inledning 

I Sverige infördes år 2015 ett nationellt screeningprogram för abdominellt 

aortaaneurysm. Detta innebär att alla män över 65 år blir kallade på en frivillig 

ultraljudsundersökning för att undersöka om det föreligger en vidgning av kärlväggen 

i den stora kroppspulsådern (Socialstyrelsen, 2016; Wanhainen et al., 2016). 

Förekomsten av aortaaneurysm varierar mellan kön och ålder. Den mest utsatta 

folkgruppen är rökande män i 65 års ålder, där 1.5–4% av alla drabbas (Svensjö et al., 

2011). I Sverige avled de senaste fem åren (2013–2018), mellan 400–550 män och 

300–350 kvinnor årligen till följd av en aortaruptur enligt Socialstyrelsens 

statistikdatabas för dödsorsaker (Socialstyrelsen, 2019). Det landsomfattande 

programmet har implementerats som ett försök att reducera antalet dödsfall i 

sjukdomen (Svensjö et al., 2011). Aortaaneurysm är en asymtomatisk sjukdom, vilket 

innebär att sjukdomen går att leva med utan att uppleva några symtom. De drabbade 

kan omkomma av andra skäl innan de hinner bli påverkade av aortaaneurysmen. 

Skulle aortan rupturera till följd av aneurysmen leder detta till kraftig intern blödning 

där överlevnadschansen är cirka 20% (Moll et al., 2010). Behandlingarna som idag 

tillämpas är antingen konservativ med regelbundna kontroller av aortaaneurysmens 

storlek, eller en riskfylld operation (Moll et al., 2010). Det saknas idag tillräckligt 

med forskning om patienters upplevelser av aortaaneurysm, samt konsekvenserna 

som denna diagnos kan innebära för deras välbefinnande. Risken finns att patienter 

överdiagnostiseras, med onödigt lidande som konsekvens. För att kunna väga för och 

nackdelarna med ett screeningprogram i sådan här omfattning behöver även 

patientens välbefinnande beaktas (DeFrank et al., 2015).  

Bakgrund 

 

Patofysiologi och prevalens 

Aortaaneurysm definieras som en ballongartad vidgning på mer än 30 mm i den stora 

kroppspulsådern. Sjukdomsförloppet utgörs av en långsam vidgning som till slut kan 

resultera i en ruptur. Sjukdomen kan antingen klassificeras som abdominal eller 

thorakal, beroende på var bråcket är lokaliserat (Moll et al., 2010). Den största 

skillnaden mellan de olika formerna av aortaaneurysm är att det endast går att 

upptäcka abdominellt aortaaneurysm via ultraljudsundersökning. Thorakalt 

aortaaneurysm är inte lika vanligt och upptäcks via en röntgenundersökning, därmed 

ingår det inte en undersökning för denna form i screeningprogrammet (Moll et al. 

2010).  Litteraturstudien innefattar patienter med båda formerna av sjukdomen, där 

abdominellt aortaaneurysm är överrepresenterat. Eftersom sjukdomen uttrycker sig på 

samma sätt för patienterna så benämns båda formerna av sjukdomen som 

aortaaneurysm hädanefter. 

Faktorer som ger upphov till en ökad risk för att drabbas av sjukdomen är hög ålder, 

rökning och manligt kön. Storleken på aortaaneurysmen är den främst avgörande 
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riskfaktorn för ruptur. Även om mindre aneurysmer det vill säga under 55 mm, kan 

rupturera, finns det ingen evidens för att det skulle vara gynnsamt med operation i 

detta stadie (Moll et al., 2010). En effektiv behandlingsmetod för att hindra eller 

stoppa tillväxten av mindre aortaaneurysmer har ännu inte kartlagts och till följd av 

detta rekommenderas konservativ behandling. Detta innebär att sjukdomsförloppet 

övervakas med regelbundna ultraljudsundersökningar och om aneurysmen uppnår en 

storlek över 55 mm övervägs operation (Moll et al., 2010). Operation innebär att 

kirurgen lagar den skadade delen av kärlet med en graft. Det finns i nuläget två 

former av operation som kan tillämpas, öppen kirurgi och endovaskulär (Kozon, 

Fortner, & Hölzenbein, 1998; Moll et al., 2010). Idag används endovaskulär operation 

i första hand (Salata et al., 2019).  

Aortaaneurysm i ett nationellt perspektiv 

Eftersom aortaaneurysm inte orsakar några kännbara symtom innan eventuell ruptur 

behöver en ultraljudsundersökning utföras, så kallad screening, för att sjukdomen ska 

upptäckas (Frech, Falkensammer, Fraedrich & Schirmer, 2012). Framsteg inom 

området har lett till att sjukdomen kan upptäckas i ett tidigt stadie, ibland långt innan 

operation bör övervägas. Detta har lett till att sex länder, inklusive Sverige har 

implementerat en systematisk kallelse till undersökning för alla män över 65 år 

(Stather, Dattani, Bown, Earnshaw, & Lees, 2013). I Sverige påbörjades programmet 

år 2006 i Uppsala och har över tid expanderat, år 2015 övergick programmet till att 

gälla nationellt (Socialstyrelsen, 2016). Screening av män som befinner sig i 

riskzonen har lyckats reducera antal dödsfall relaterade till aortaaneurysm med 4% 

per år (Wanhainen et al., 2016). Det svenska screeningprogrammet beräknas kunna 

förhindra 90 dödsfall årligen (Svensjö et al., 2011).  

Patienters välbefinnande efter en undersökning 

Screeningprogrammet är inte okontroversiellt då det kan leda till en reducering av 

välbefinnande för den diagnostiserade (Moll et al., 2010). När patienten får kunskap 

om sin potentiellt livshotande sjukdom kan detta ge upphov till tankar och känslor 

som inte alltid uppmärksammas i samtal med läkare eller i frågeformulär som är 

designade att mäta patientens välbefinnande (Hansson, Brodersen, Reventlow & 

Pettersson, 2012). Hansson et al. (2012) har valt att likna screening för aortaaneurysm 

med myten om Pandoras Box. Liknelsen är att människans nyfikenhet, det vill säga 

det medicinska samhället, öppnar Pandoras box när de undersöker män för 

aortaaneurysm och släpper fram dold kunskap där konsekvenserna förblir 

oförutsägbara och i vissa fall skadliga för den som diagnostiserats. Det är därmed inte 

säkert att det är gynnsamt för patienten att få vetskap om sin aortaaneurysm. 

 



 

 3 

Patientinformation som omvårdnadsåtgärd 

Patienter med aortaaneurysm har ett stort behov av att få information kring sin 

sjukdom (Nilsson, Hultgren, & Letterstål, 2017). Det är vanligt att patienter på egen 

hand, via internet, söker upp medicinsk information om sjukdomen. Den tillgängliga 

informationen om aortaaneurysm har visat sig vara svårförståelig och begränsad 

(Goldberg, Berman & Gusberg, 2010). Sjuksköterskan möter en stor utmaning när det 

gäller att förmedla information till dessa patienter, eftersom patienternas upplevelse 

av sjukdomen kan göra dem mindre mottagliga för information. För sjuksköterskan är 

det viktigt att presentera informationen vid lämplig tidpunkt och att anpassa 

informationen efter patientens inlärningsbehov. För att ytterligare underlätta 

kommunikationen är det grundläggande att sjuksköterskan skapar en förståelse för 

patientens värderingar och mål (Nilsson et al., 2017). 

Teoretisk referensram Tidvattenmodellen 

Den brittiske psykiatrikern Phil Barker utvecklade tillsammans med sin fru Poppy 

Buchanan-Barker under 1990-talet en omvårdnadsteori som kallas 

Tidvattenmodellen. På en filosofisk grund är modellen inriktad mot psykiatrisk 

omvårdnad och verkar som en vägledning för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. 

Målet med modellen är att utifrån ett världsligt perspektiv skapa en bild av vad mental 

hälsa innebär för patienter. Därför är det viktigt att sjuksköterskan skapar sig 

förståelse för hur patienten under återhämtningsfasen från mental ohälsa genomgår en 

komplex resa. (Brookes, 2018; Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Barker beskrev 

människans mentala sjukdomslidande som en kris, som patienten kan komma ur med 

rätt hjälp. Teorin fokuserar på patientens mentala återhämtning, där sjuksköterskan 

har en viktig roll i att möjliggöra denna (Brookes, 2018). Tidvattenmodellen försöker 

vägleda omvårdnaden genom metaforer till vattnet. Patientens liv beskrivs som en 

färd över livets ocean där hotfulla situationer är dunkla vatten som sveper in och 

riskerar att dränka patienten. I dessa situationer bör sjuksköterskan bygga broar över 

dunkla vatten för att möta patienten i deras mentala sjukdomslidande. Med hjälp av 

omvårdnaden kan sjuksköterskan hjälpa patienten att återuppta sin färd över livets 

ocean (Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012).  

Enligt Barker har varje patient potentialen för återhämtning, omvårdnad bör därmed 

bidra till att väcka medvetenhet om detta hos patienten. Omvårdnaden kan stödja 

patienten att komma fram till dessa lösningar, som är unika för varje patient 

(Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012). Genom att göra det som måste göras, att skapa 

en relation till patienten kan sjuksköterskan bli en möjliggörare istället för att endast 

vara en görare. En görare menar Barker är en sjuksköterska som endast utför de 

tekniska moment som krävs för att vårda patienten (Barker, 2002). 
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Lidande som begrepp 

Arman och Rehnsfeldt (2006) definierar en patient som en lidande människa i behov 

av vård. Alla patienter förmodas följaktligen vara människor som lider. Lidande 

definieras som upplevelsen av att möta något ont och ofrånkomligt i livet (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006). Alla vårdorganisationer behöver ha som grundläggande princip att 

lindra lidande. Det finns risk att utvecklingen som skett inom vården har lett till ett 

ökat lidande för patienten. För att vården ska fortsätta utvecklas på ett gynnsamt sätt, 

bör denna grundläggande princip beaktas. Den största utmaningen inom 

vårdforskningen är att minska det vårdrelaterade lidandet, samtidigt som nya 

behandlingar och undersökningsmetoder implementeras (Eriksson, 1994). 

Enligt Katie Eriksson (1994) finns det tre former av lidande. Sjukdomslidande är det 

lidande som uppstår av sjukdomen eller behandling för sjukdomen. Detta lidande kan 

bestå av kroppslig smärta eller själslig smärta. Den andra formen av lidande är 

vårdlidande. Denna typ av lidande förorsakas av själva vårdsituationen. Härtill räknas 

även kränkning av patientens integritet och eventuella skador orsakade av vården. 

Den sista formen av lidande som Eriksson beskrev är livslidande, som är det lidande 

som upplevs i relation till det egna unika livet. Att få en diagnos kan leda till att det 

självklara, invanda livet förändras drastiskt. Patienten står inför ett lidande som 

innefattar hela livssituationen. Att uppleva att livet kan ta slut, men att inte veta när, 

innebär ett stort lidande för patienten (Eriksson, 1994).  

Problemformulering 

Aortaaneurysm är en asymtomatisk sjukdom, detta innebär att sjukdomens 

psykologiska inverkan på patientens välbefinnande ofta försummas av sjukvården. Att 

leva med en svårbehandlad och livshotande sjukdom kan innebära ett reducerat 

välbefinnande för patienten. För att kunna bedriva en god vård är det är viktigt att de 

unika upplevelser som den här patientgruppen erfar beaktas, när ett nationellt 

screeningprogram implementeras. 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av aortaaneurysm. 

Metod 

Design 

Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie. Forsberg och Wengström 

(2015) redogör för hur den allmänna litteraturstudien är en passande metod för att 

beskriva det rådande kunskapsläget inom ett område. 
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Datainsamling 

Inledningsvis genomfördes en kontrollsökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA) för att säkerställa att inga befintliga kandidatuppsatser var skrivna inom det 

valda ämnet under en femårsperiod på Halmstad Högskola. Efter detta utfördes flera 

ostrukturerade sökningar i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), Public Medline (PubMed) och Scopus med syfte att 

utforska ämnets omfattning. När en uppfattning bildats kunde syftet formuleras. För 

att få hjälp med att finna en lämplig sökstrategi bokades en tid med bibliotekarie från 

Högskolan i Halmstad. Sökningen bestod av fritext och ämnesord, samt de Booleska 

operatorerna AND och OR som användes för att avgränsa och skapa ett samband 

mellan sökorden (Forsberg & Wengström, 2015). I CINAHL användes “Subject 

Headings”, i databasen PubMed användes ”Medical Subject Headings” (MeSH) och i 

Scopus utfördes sökningen i fritext. Detta för att databaserna har olika verktyg för 

ämnesordsökning. Ämnesord som användes i CINAHL var “Aortic aneurysm”, 

“Quality of life” och “Life experiences”. Dessa användes tillsammans med respektive 

subkategori som var “Aortic aneurysm, abdominal”, “Aortic aneursym, thoracic”, 

“Aortic rupture” och “Comfort”. Dessa sökord kombinerades med: ”Experience”, 

”Screening”, ”Test”, ”Diagnosis” och ”Assessment” i fritext. I databasen PubMed 

användes samma ämnesord, där motsvarigheten av “Life experiences” istället var 

“Life Change Events” fritextorden som användes var: ”Screening”, ”Test”, 

”Assessment”, ”Diagnosis” och ”Nursing”. Fritextorden som användes i Scopus var: 

“Aortic aneurysm”, “Aortic rupture”, “Life experiences”, “Experience”, “Quality of 

life”, “Comfort”, “Screening”, “Test”, “Diagnosis”, “Assessment” och “Nursing”. 

Fritextordet ”Nursing” användes i Scopus och PubMed men inte i CINAHL då detta 

är en omvårdnadsdatabas (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden redovisas i tabell 

2, sökordsöversikt. 

I tabell 3 återfinns använda sökordskombinationer. För att granska valda artiklar 

användes Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003). Bedömningsmallen erbjuder 

en genomgående granskning av artiklars vetenskapliga kvalité där artiklarna 

poängteras utifrån struktur och innehåll. Poängen sammanställs slutligen och 

artiklarna rankas mellan grad I, II eller III. Grad I visar på god vetenskaplig kvalitet 

där mellan 80–100% av de totala poängen krävs för att uppnå detta (Carlsson & 

Eiman, 2003). För att säkerställa ett resultat av god vetenskaplig kvalité valdes endast 

artiklar som uppfyllde grad I till resultatet. 

CINAHL  

CINAHL är en databas som består av vetenskaplig forskning inom omvårdnad, 

arbetsterapi och fysioterapi (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningen som 

genomfördes i denna databas resulterade i 156 träffar där alla titlar lästes och 16 titlar 

ansågs relevanta för syftet. Abstrakt lästes på dessa 16 artiklar och 12 gick då vidare 

för granskning. De artiklar vars resultat inte bedömdes kunna svara på syftet valdes 

bort. Tio artiklar granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
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granskningsmall där åtta uppfyllde grad I och valdes som resultatartiklar (presenteras 

i tabell 3 och 4). Av dessa var sju av kvalitativ ansats och en av mixad metod. 

Scopus 

Scopus är Elseviers databas för vetenskapliga tidskrifter och böcker. Scopus innehåll 

ger en omfattande översikt över forskningsresultat inom medicin, humaniora, 

samhällsvetenskap med flera (Scopus, 2019). I databasen Scopus genomfördes en 

sökning med kombinerade fritextord, vilket gav en total mängd träffar på 93, där 

samtliga titlar lästes. Av dessa lästes 11 abstrakt, fem gick vidare för granskning och 

en artikel inkluderas i litteraturstudien varav en artikel var dubblett som redan tidigare 

valts i CINAHL. Dubbletter presenteras med * i bilaga C. Artikeln som valdes är av 

kvalitativ ansats. 

PubMed  

PubMed är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin, 

omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2015). Den tredje sökningen 

genomfördes i PubMed och resulterade i 107 träffar där samtliga titlar lästes. Av 

dessa lästes 14 abstrakt, sex artiklar gick vidare för granskning och en valdes till 

resultatartikel varav två var dubbletter. Artikeln som valdes är av kvantitativ ansats.   

Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier bestämdes utifrån fem kriterier: 

artikelns ålder, vetenskapliga kvalité, språk, refereegranskning och etik. Artiklar äldre 

än tio år exkluderades, detta för att säkerställa att artiklarna fortfarande är aktuella. 

Artiklar som uppnådde grad I baserat på Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall valdes för att säkerställa god vetenskaplig kvalité. Artiklar skrivna 

på ett annat språk än engelska exkluderades. Endast refereegranskade artiklar har 

valts att inkluderas i litteraturstudien. Artiklar behövde ha en tydlig etisk reflektion, 

alternativt att de blivit godkända av en etisk kommitté. 

Databearbetning 

Forsberg och Wengström (2015) presenterar hur en innehållsanalys bör utföras. 

Databearbetningen skedde i enlighet med deras femstegsmodell. I det första steget 

lästes texten flera gånger. Därefter kodades texten och koderna kondenserades till 

kategorier. Dessa kategorier delades in i teman med respektive subtema. Slutligen 

diskuterades resultatet. Sammanfattningar av artiklarna återfinns i artikelöversikten i 

tabell 3. Artikelöversikten består av artiklarnas syfte, metod, bortfall, slutsats och grad 

av vetenskaplig kvalité enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  



 

 7 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik finns till för att värna om människors rättigheter och värde. Dessa 

måste upprätthållas när deltagare används för att uppnå kunskap inom ett visst 

område. Deltagarna i studien behöver avsätta tid och ibland dela med sig av känslig 

information för att forskarna ska uppnå kunskap. Det blir därmed viktigt att detta inte 

leder till att grundläggande rättigheter försummas och att deltagarna utnyttjas 

(Kjellström, 2017). Det finns därför riktlinjer och lagar inom forskning som alla bör 

förhålla sig till. Lagar som berör svensk forskning är: Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) och General Data Protection 

Regulation (GDPR) som tillkom år 2018. Utöver de nationella lagarna finns det 

internationella riktlinjer och konventioner, men även områdesspecifika riktlinjer. 

Inom omvårdnadsforskning finns International Council of Nurses (ICN) etiska kod 

som rör sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). 

De internationella riktlinjerna har uppkommit till följd av etiska överträdelser inom 

forskningsvärlden. Den äldsta av dessa är Nurnbergskodexen som uppkom år 1947 

som svar på andra världskrigets fasor. Nurnbergskodexen förespråkar vikten av 

informerat samtycke och att deltagare inte får skadas till följd av forskningen 

(Kjellström, 2017). Efter Nurnbergskodexen uppkom Helsingforsdeklarationen som 

utformades av World Medical Association år 1964 (World Medical Association, 

2018). Helsingforsdeklarationen riktar sig mer specifikt mot medicinsk forskning och 

hävdar vikten av att balansera behovet av kunskap med deltagarnas välbefinnande. 

Helsingforsdeklarationen hävdar bland annat att: även om det primära syftet med 

medicinsk forskning är att generera ny kunskap, kan detta mål aldrig ha företräde 

framför rättigheter och intressen för enskilda individer (World Medical Association, 

2018). År 1978 uppkom Belmontrapporten som identifierar tre etiska principer som 

bör vägleda forskare. Dessa tre principer är: Respekt för personen, Göra-gott-

principen och Rättviseprincipen (Department of Health, Education and Welfare, 

2018). 

Forsberg och Wengström (2015) hävdar att endast artiklar som har en tydlig 

reflektion av etiska aspekter bör inkluderas i en litteraturstudie, alternativ att de blivit 

godkända av en kommitté. Samtliga resultatartiklar i litteraturstudien har sökt och fått 

godkännande av etisk kommitté.  
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Resultat 

Litteraturstudiens databearbetning utmynnade i fyra teman med nio subteman. Det 

första temat var: Upplevelser av diagnostisering med subteman Känslan av att svikas 

av sin kropp, Svårigheter med att förstå vad diagnosen innebar och Oroväckande 

eller bara ett mindre besvär. Det andra temat var: Upplevelser av konservativ 

behandling med subteman Oro inför framtiden, Att vara bunden till sjukvården och 

Ambivalenta tankar och många frågor. Det tredje temat var: Upplevelser av det pre-

operativa stadiet med subtema Känslan av att tvingas vänta under dödshot. Det fjärde 

temat var: Upplevelser av det post-operativa stadiet med subteman Svårigheter med 

att känna glädje över lyckad operation och En känsla av att ha varit oförberedd. 

Dessa presenteras i nedanstående tabell: 

Tabell: 1 Teman och subteman 

Upplevelser av 

diagnostisering 

Känslan av att svikas av sin kropp 

Svårigheter med att förstå vad diagnosen 

innebar 

Oroväckande eller bara ett mindre besvär 

Upplevelser av 

konservativ 

behandling 

Oro inför framtiden 

Att vara bunden till sjukvården 

Ambivalenta tankar och många frågor 

Upplevelser av det 

pre-operativa 

stadiet 

Känslan av att tvingas vänta under dödshot 

Upplevelser av det 

post-operativa 

stadiet 

Svårigheter med att känna glädje över lyckad 

operation 

En känsla av att ha varit oförberedd 
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Upplevelser av diagnostisering 

Känslan av att svikas av sin kropp 

Att få diagnosen aortaaneurysm beskrevs som att bli drabbad av något helt oväntat. 

Patienterna kände att de plötsligt led av en livshotande sjukdom, vilket gav upphov 

till osäkerhet och ångest. De upplevde svårigheter med att förstå vad som hade 

orsakat sjukdomen och hur de inte kunde ha känt av den tidigare. Eftersom 

patienterna inte hade känt av några symtom av aneurysmen förlorade de även tillit till 

sin förmåga att tolka sina egna kroppssignaler (Pettersson & Bergbom, 2013; 

Pettersson, Hansson, Brodersen, & Kumlien, 2017). Patienterna kände sig svikna av 

sin kropp och hade svårt att acceptera att de utan någon förvarning diagnostiserats 

med en allvarlig sjukdom (Pettersson & Bergbom, 2010).  

Svårigheter med att förstå vad diagnosen innebar 

Enligt Tomee et al. (2018) uttryckte patienter begränsad kunskap kring sin 

aortaaneurysm samt vilka behandlingsmöjligheter som fanns tillgängliga. Patienter 

var ovetandes om att aneurysmen kunde rupturera, andra trodde att en operation 

endast reducerade risken för ruptur marginellt. Patienterna var inte alltid medvetna 

om var aortan var lokaliserad och andra uppfattade aortaaneurysmen som en 

förträngning, inte en vidgning av aortan (Pettersson et al., 2017; Tomee et al., 2018;). 

När Holmström, Bohlin, Wanhainen, Björck & Fröjd (2018) bad patienter som 

nyligen diagnostiserats att beskriva sin aortaaneurysm med egna ord, beskrevs den 

antingen som en vidgning i millimeter, en tumör eller som en normal konsekvens av 

åldrandet. Patienter uppvisade olika synsätt på sjukdomen där den beskrevs antingen 

som ofarlig eller som en dödlig sjukdom (Holmström et al. 2018). Patienter vars 

aortaaneurysm upptäckts av en slump i samband med en undersökning av en annan 

sjukdom försattes ofta i chock, då det hela kändes overkligt för dem. Situationen 

skapade en känsla av hjälplöshet och för att hantera detta intalade patienterna sig 

själva att sjukdomen inte är farlig (Pettersson & Bergbom, 2010). Pettersson et al. 

(2017) konstaterar att patienter inte alltid insåg att undersökningen för aortaaneurysm 

var frivillig. Patienterna verkade inte heller vara fullt medvetna om implikationerna 

som kan följa diagnosen, nämligen att en upptäckt aortaaneurysm nödvändiggör 

fortsatt övervakning resten av livet. Erbjudandet om den initiala undersökningen 

uppfattades som ett krav, inte som något patienterna hade möjlighet att avstå från 

(Pettersson et al. 2017).  

Oroväckande eller bara ett mindre besvär 

Studier utförda på patienter vars aortaaneurysm upptäcktes via screening visar att 

patienterna uttryckte ångest i varierande omfattning. Patienterna upplevde att deras liv 

var i fara, då diagnosen påminde dem om livets skörhet. Dessa patienter upplevde 

hjälplöshet gentemot sin oförmåga att påverka sjukdomsförloppet (Berterö, Carlsson 

& Lundgren., 2010; Holmström et al., 2018; Pettersson et al., 2017; Pettersson & 
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Bergbom 2010). Alla patienter upplevde dock inte sitt tillstånd som oroväckande 

(Brännström, Björck, Strandberg, Wanhainen, 2009; Holmström et al., 2018). Björck 

et al. (2018) uppmärksammar att aortaaneurysmen kunde ses som en normal följd av 

åldrandet. Även om sjukdomen gav upphov till tankar om döden så kände patienter att 

de befinner sig i en fas i livet där fokus bör ligga på det positiva. Aortaaneurysmen 

kan överskuggas om patienten lider av andra sjukdomar som då har en större negativ 

inverkan på livet (Brännström et al. 2009; Holmström et al. 2018; Tomee et al. 2018). 

I en studie utförd av Brännström et al. (2009) jämför patienterna sjukdomen med 

andra kroniska sjukdomar som de besvärats av i sitt dagliga liv. När patienterna 

relativiserade aortaaneurysmen framstod denna som ett av deras mindre bekymmer. 

Sjukdomar som orsakade smärta eller på andra sätt påverkade livet ansågs mer 

besvärande. För dessa patienter hade diagnosen aortaaneurysm ingen större inverkan 

på deras välbefinnande och de uttryckte ingen oro kring sitt sjukdomstillstånd 

(Brännström et al., 2009; Holmström et al., 2018; Tomee et al., 2018). 

Upplevelser av konservativ behandling 

Oro inför framtiden 

Patienter var oroliga över huruvida de skulle agera om aortan skulle rupturera. Ibland 

kunde tankar kring aortaaneurysmen begränsa livet på ett mer påträngande sätt och 

utgöra ett påtagligt hinder för fysisk aktivitet. Patienter undvek tunga lyft och andra 

former av ansträngande aktiviteter, då de trodde att detta skulle kunna ha en negativ 

inverkan på aortaaneurysmen (Berterö et al., 2010; Holmström et al, 2018; Letterstål, 

Eldh, Olofsson, & Forsberg 2010; Pettersson et al, 2017). Patienter som fick ett 

oväntat negativt resultat efter uppföljningsundersökningen var besvikna. Känslorna 

som följde ett sådant resultat ledde till att dagliga aktiviteter begränsades av rädslan 

för att aneurysmen skulle expandera i samma takt till nästa besök. Aortaruptur 

associerades med döden, medan synen på operation var annorlunda. Operation sågs 

som något att undvika eller som ett sista alternativ. Patienterna var oroliga över att de 

i framtiden skulle tvingas välja mellan operation eller att avstå denna. Att 

diagnostiseras med aortaaneurysm hade därmed en negativ inverkan på patienters 

välbefinnande (Berterö et al., 2010; Hinterseher, Kuffner, Berth, Gäbel, Bötticher, 

Saeger & Smelser, 2013; Holmström et al., 2018; Letterstål et al., 2010; Pettersson & 

Bergbom, 2010; Pettersson & Bergbom 2013; Pettersson et al., 2017). 

Att vara bunden till sjukvården 

Pettersson et al. (2017) beskrev att patienter såg uppföljningsundersökningarna som 

en plikt, där deras resonemang var att om sjukvårdssystemet intresserade sig i deras 

hälsa så bör de medverka. Informationen patienterna fick angående storleken på 

aortaaneurysmen utgjorde plötsligt en betydande del av patienternas liv och resultaten 

av undersökningarna ansågs vara viktiga. De kände att deras liv kretsade kring 

mätningsresultatet. Samtidigt tyckte patienterna att informationen kring aneurysmens 

storlek kändes abstrakt och svårförståelig. De upplevde sig inta ha fått 
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tillfredsställande information över hur storleken kan komma att förändras över tid och 

vilka risker detta skulle utgöra för dem (Pettersson et al., 2017). Patienter uppfattade 

sjukvården som en auktoritet som sällan konfronterades. Eftersom patienterna inte 

själva kunde känna av om aneurysmen expanderat, var de beroende av 

vårdprofessionellas expertis (Berterö et al., 2010; Pettersson et al., 2017). Att avstå 

från uppföljningarna ansågs vara riskabelt eftersom detta kunde ha negativa 

konsekvenser senare i livet. Patienterna var oroliga över att de skulle ångra sitt beslut 

framöver, därmed gick de flesta på samtliga kontroller. De uttryckte samtidigt att de 

troligtvis inte hade gått på dessa kontroller självmant om inte inbjudan skickats från 

sjukvården. Eftersom screeningen påbörjades av sjukvården kände patienterna att 

även kallelse till uppföljningarna var deras ansvar (Pettersson et al., 2017). Patienter 

med en screening-upptäckt aortaaneurysm kände sig trygga med att aneurysmen 

övervakades av sjukvården. De regelbundna kontrollerna fick dem att känna en 

lättnad över att hela ansvaret inte vilade i deras händer, då en del av ansvaret 

överlämnades till sjukvården (Berterö et al., 2010; Tomee et al., 2018). 

Ambivalenta tankar och många frågor 

Patienternas attityd till kontrollerna var mestadels positiv, de kände sig nöjda med att 

regelbundet kunna kontrollera sin hälsa (Berterö et al., 2010; Holmström et al., 2018). 

Så länge kontrollerna visade att aneurysmen inte expanderat, kände patienterna sig 

optimistiska. Att kallas till kontroller kunde emellertid påminna dem om sin sjukdom 

och varje gång undersökningen påvisade en expansion av aneurysmen upplevdes oro 

(Berterö et al., 2010; Brännström et al., 2009; Pettersson et al., 2017). 

Uppföljningskontrollerna kunde resultera i ambivalenta tankar, där de både hade en 

lugnande inverkan på patienter men samtidigt påminde dem om sin sjukdom (Berterö 

et al., 2010; Pettersson & Bergbom, 2013; Pettersson et al., 2017). Regelbundna 

kontroller fungerade bekräftande för patienterna, vilket underlättande för dem att leva 

ett normalt liv (Berterö et al., 2010; Pettersson & Bergbom, 2013). Berterö et al. 

(2010) beskrev att patienterna som deltog i screening också fick sina livsstilsfaktorer 

uppmärksammade. De blev informerade om att de negativa aspekterna av deras 

livsstil, till exempel rökning eller högt blodtryck, kunde ha inverkan på deras sjukdom 

(Berterö et al., 2010; Holmström et al., 2018). Patienter upplevde det betryggande att 

veta vilka livsstilsförändringar som kan vara gynnsamma, samtidigt kände de sig 

kritiserade vilket gav upphov till en känsla av skuld (Holmström et al., 2018). 

Att få diagnosen aortaaneurysm och gå på regelbundna kontroller gav upphov till 

många frågor, frågor som patienter inte upplevde sig få tillfredställande svar på. 

Patienterna kände att informationen de fick i samband med uppföljningen var 

bristfällig, att de inte fick veta allt eller att det de blivit informerade om inte stämde. 

Dessa obesvarade frågor gav upphov till spekulation, misstänksamhet och en känsla 

av uppgivenhet (Pettersson & Bergbom, 2013). Dialogen med sjukvårdspersonal är 

viktig för patientens upplevelse av sin sjukdom. Patienter kände att de saknade 

sjukvårdspersonal i sin omgivning som de regelbundet kunde diskutera sin sjukdom 
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med (Berterö et al., 2010; Letterstål et al., 2010; Pettersson & Bergbom, 2010; 

Pettersson et al., 2017). Patienter uppskattade när de fick information som var 

lättförståelig under samtalet med läkaren, exempelvis med hjälp av bilder. Detta 

involverade patienterna i beslutstagandet kring sin sjukdom, även om patienterna i 

slutändan ofta vidarebefordrade beslutet tillbaka till läkaren. Läkare som var lätta att 

prata med, ärliga och sakliga uppskattades. Att kunna få information tillsammans med 

anhöriga kändes bra för patienterna (Brännström et al., 2009).  

Upplevelser av det pre-operativa stadiet 

Känslan av att tvingas vänta under dödshot 

Att invänta operation liknades ibland hos patienterna som att vänta in sin egen 

dödsdom. Patienterna beskrev att tiden upplevdes gå långsamt i väntan på ny 

information inför operationen och det hela upplevdes som en börda att bära på 

(Letterstål et al., 2010; Pettersson & Bergbom 2010). Patienter beskrev det hela som 

att bära på en tickande bomb inom sig (Berterö et al., 2010). Tankarna kring 

dödsrisken som operationen kan innebära var svåra att hantera för patienterna. För att 

lättare klara av situationen beskrev patienterna olika strategier de tillämpat. En patient 

berättade att han behövde hålla sig konstant sysselsatt för att inte låta de negativa 

tankarna kring operationen ta över (Letterstål et al., 2010).  I väntan på operationen 

undvek patienter att utföra de aktiviteter som de brukar. Patienter beskrev hur de inte 

längre reser eftersom att befinna sig långt bort från sjukhus upplevdes skapa ångest. 

När patienterna förstod allvaret i situationen upplevdes ångest, vilket ledde till 

begränsningar i det dagliga livet (Letterstål et al., 2010). När patienterna fått 

förståelse för de dödliga konsekvenser som en aortaruptur kan innebära, 

omöjliggjorde detta att neka erbjudande om operation. Patienterna upplevde det som 

att den enda utvägen från den dödliga sjukdomen var att genomföra operationen. De 

uttryckte det som att de tvingats välja mellan pest eller kolera (Letterstål et al., 2010). 

Patienter erhåller ofta för lite sjukdomsspecifik information när det kommer till 

operation. Att förstå riskerna med sjukdomen i sig innebär inte att patienterna förstår 

riskerna och de möjliga komplikationerna relaterat till operationen. Patienterna 

upplevde att både muntlig och skriftlig information i det preoperativa skedet var 

otillräckligt för att skapa trygghet inför ingreppet (Letterstål et al., 2010; Tocher, 

2013). 

Upplevelser av det post-operativa stadiet  

Svårigheter med att känna glädje över lyckad operation 

I en studie utförd av Tomee et al. (2018) förväntade sig alla patienter ha smärta som 

en naturlig konsekvens efter att ha genomgått operation. För patienterna var det 

självklart att ett sådant ingrepp skulle medföra en hög grad av smärta postoperativt 

(Tomee et al., 2018) Patienter upplevde minskad matlust efter operation, vilket 

resulterade i dåligt intag av mat och dryck. För några patienter var detta kortvarigt och 

utgjorde inga problem, medan det för andra varade en längre tid efter operation. 
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Patienter upplevde sig så pass utmattade efter operationen att de inte kunde göra vad 

de ville och deras välmående påverkades negativt (Pettersson & Bergbom, 2010). De 

fysiska symtomen påminde patienterna om deras tidigare liv och hälsotillstånd, som 

de upplevde sig ha förlorat. Detta omöjliggjorde det för patienter att känna glädje över 

att operationen lyckats. De beskrev det som mycket lättare att återhämta sig fysiskt än 

mentalt (Pettersson & Bergbom, 2010). 

En känsla av att ha varit oförberedd 

Peterson och Bergbom (2010) beskrev att förändringarna i hälsan hos patienterna efter 

operation gav upphov till tankar om livets skörhet. I samband med operationen och att 

vårdas post-operativt begränsades patienterna då de blev bundna till sjukhuset. De var 

medvetna om allvaret i situationen men kände sig oförberedda på hur operationen 

påverkade dem. Patienter uttryckte att de inte hade fått tillräckligt med information 

eller att information gavs alldeles för sent (Pettersson & Bergbom, 2010). Patienterna 

upplevde mer smärta än vad de förväntat sig vid vila, men mindre smärta i de 

situationer då de hade förväntat sig detta, till exempel vid fysisk aktivitet. Patienterna 

förlitade sig till stor del på att sjuksköterskor skulle hjälpa dem att lindra smärtan 

(Tocher, 2014). Pettersson och Bergbom (2010) beskrev att det finns stora skillnader 

mellan endovaskulär och öppen operation relaterat till den postoperativa smärtan. 

Patienter som genomgick endovaskulär operation upplevde låg eller ingen smärta 

postoperativt (Hinterseher et al., 2013; Pettersson & Bergbom, 2010). 

Diskussion    

Metoddiskussion 

För att granska den vetenskapliga kvalitén i kvalitativa litteraturstudier är det lämpligt 

att diskutera metod utifrån fyra begrepp, dessa är: trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

I litteraturstudien användes en induktiv innehållsanalys som beskrivs av Danielsson 

(2017). Styrkan med detta var att fenomenet som studerades, alltså patienters 

upplevelse av aortaaneurysm, kunde sammanställas på ett överskådligt sätt med hjälp 

av teman och subteman. Enligt Forsberg och Wengström (2015) kan det vara 

gynnsamt att söka hjälp hos en bibliotekarie som känner till de olika databasernas 

struktur och indexeringssätt. Detta för att databassökningen ska utföras på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Enligt Henricsson (2017) är en strukturerad databassökning 

med relevanta sökord och strategi något som ökar trovärdigheten i en litteraturstudie. 

För att öka specificiteten i sökstrategin användes en kombination av ämnesord och 

fritextord, detta för att även kunna fånga upp de artiklar som inte var indexerade till 

ämnesorden (Henricson, 2017).  

Henricson (2017) hävdar att det är fördelaktigt att använda sig av flera databaser när 

en litteraturstudie genomförs eftersom det ökar resultatets sensitivitet och därmed 
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trovärdigheten. Sökningarna resulterade även i dubbletter, vilket stärker sökstrategins 

sensitivitet. I litteraturstudien valdes databaserna CINAHL, PubMed och Scopus. 

CINAHL är en omvårdnadsdatabas, något som stärker trovärdigheten i ett 

omvårdnadsarbete, då det ökar sannolikheten att finna relevanta artiklar (Henricson, 

2017). De använda sökorden fastställdes först på svenska för att sedan översättas till 

den engelska motsvarigheten. Detta visade sig vara problematiskt med ord som 

screening som i detta sammanhang saknar en motsvarighet på svenska. Sökordet 

livserfarenhet var tvetydligt, eftersom det på engelska kan motsvara antingen 

erfarenhet eller upplevelse. Ordet fick därmed översättas till två ord, det vill säga 

“Life experiences”. I PubMed motsvarades ämnesordet “Life experiences” av “Life 

change events”. Det finns därmed risk att den ursprungliga meningen med sökorden 

förringats i översättningsprocessen. Fritextordet “Experience” trunkerades inte, vilket 

kan innebära en svaghet i sökningen då artiklar som innehåller andra böjningar av 

ordet kan ha missats. 

Inklusions- och exklusionskriterierna valdes i syfte att kvalitetssäkra litteraturstudien. 

Artiklar äldre än tio år ansågs inte överförbara till ett nutida sammanhang och valdes 

därför bort. Artiklarnas språk begränsades till engelska, detta för att kunna utföra 

motsvarande sökningar i respektive databas och få ett mer omfattande sökresultat, 

något som kan stärka överförbarheten enligt Henricsson (2017). En granskning av 

artiklarnas vetenskapliga kvalité utfördes med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Endast artiklar som uppfyllde högsta grad inkluderades, detta för att 

stärka resultatets bekräftelsebarhet. Det saknades förförståelse kring sjukdomen 

aortaaneurysm, vilket fastställdes genom diskussion innan artiklarna genomlästes. 

Enligt Fridlund och Mårtensson (2017) ökar en diskussion angående förförståelse 

pålitligheten i resultatet, detta eftersom författarnas förförståelse kan färga resultatet. 

Artiklarnas innehåll analyserades med hjälp av Forsberg och Wengströms (2015) 

femstegsmodell. En noggrann analys av innehållet är något som stärker pålitligheten i 

resultatet enligt Henricson (2017). Artiklarna som valdes var av varierande ansats. 

Detta är något som enligt Henricson (2017) kan påverka resultatets överförbarhet 

negativt. I artiklarna som valdes var Sverige överrepresenterat, något som ökar 

överförbarheten på en nationell nivå, men minskar den internationellt. Även män var 

överrepresenterade i artiklarna, något som sänker överförbarheten till kvinnor. I 

artikeln skriven av Brännström et al. (2009) redovisas ett betydande bortfall där tre av 

de sex initiala deltagarna inte fullföljde studien. Studien valdes att inkluderas ändå då 

den fortfarande ansågs svara mot syftet och upprätthöll god kvalité enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall. Få deltagare är inte något som påverkar 

överförbarheten markant i kvalitativ forskning. 
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Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet kunde fyra huvudfynd identifieras, dessa var: (1) Att få diagnosen 

aortaaneurysm orsakade ett reducerat välbefinnande (Berterö et al., 2010; Hinterseher 

et al., 2013; Letterstål et al., 2010; Pettersson & Bergbom, 2010; Pettersson & 

Bergbom, 2013; Pettersson et al., 2017). (2) Patienterna upplevde själva en bristande 

kunskapsnivå relaterat till sin sjukdom (Holmström et al., 2018; Letterstål et al., 2010; 

Pettersson & Bergbom, 2013; Pettersson et al., 2017; Tocher, 2013; Tomee et al., 

2018). (3) Att behandlas konservativt kunde ha både en lugnande och en oroande 

inverkan på patienterna (Berterö et al., 2010; Brännström et al., 2009; Holmström et 

al., 2018; Pettersson & Bergbom, 2013; Pettersson et al., 2017; Tomee et al., 2018). 

(4) Att avstå från erbjudandet om screening, uppföljningskontroller och operation 

upplevdes inte som ett alternativ av patienterna (Letterstål et al., 2010; Pettersson et 

al., 2017; Pettersson & Bergbom, 2013). 

Överlag uppmärksammades ett missnöje hos patienterna angående informationen som 

de tilldelats, något som även uppmärksammats i annan forskning än den som 

inkluderats i resultatet (Goldberg et al., 2010; Nilsson et al., 2017; Ericsson, Holst, 

Gottsäter, Zarrouk & Kumlien, 2017). Detta gällde inte endast kort efter screening-

fasen utan i alla delar av sjukdomsförloppet, från diagnos till operation. Eftersom 

aortaaneurysm är relativt ovanlig innebär det att patienter ofta inte har någon i sin 

närhet med erfarenhet av sjukdomen, därmed blir sjukvårdspersonal en allt viktigare 

informationskälla. När informationen brister från sjukvårdspersonal söker sig 

patienter möjligtvis till andra informationskällor. Goldberg et al. (2010) påpekar att 

information från alternativa informationskällor, som internet, ofta är svårbegriplig för 

patienterna. Detta kan vara en möjlig förklaring till det låga kunskapsläget och 

missnöje hos patienterna som framkom i resultatet. Fynden i litteraturstudien 

överensstämmer med Nilsson et al. (2017) som fann att patienter inte upplevde sitt 

inlärningsbehov tillfredsställt av sjukvårdspersonalen. Nilsson et al. (2017) föreslår att 

patientundervisningsmaterial borde vara konsekvent, lättförståeligt och lättillgängligt, 

något som även överensstämmer med patienternas önskemål enligt Holmström et al. 

(2018) och Pettersson et al. (2017). Kunskapsbristen visade sig leda till negativa 

känslor hos patienterna. Att få kunskap om sin sjukdom hade en lugnande inverkan på 

patienter och därmed kan patientinformation vara en viktig omvårdnadsåtgärd för 

patienter med aortaaneurysm.  

Att aortaaneurysm var en asymtomatisk sjukdom upplevdes på olika sätt hos 

patienterna. Sjukdomen kunde orsaka oro eftersom patienter inte själva kunde avgöra 

om aneurysmen expanderat. Patienter uttryckte oro relaterat till ovissheten om 

aneurysmens tillstånd och om operation skulle bli nödvändigt. Generellt påverkades 

patienternas välbefinnande negativt av att screenas för och diagnostiserats med 

aortaaneurysm. Detta styrks även av annan forskning än den som inkluderats i 

litteraturstudiens resultat (Frech et al., 2012; Hansson et al., 2012; Lesjak, Boreland, 

Lyle, Sidford, Flecknoe-Brown & Fletcher 2012). De patienter som visade sig 
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uppleva en låg eller obefintlig negativ inverkan på välbefinnandet kan möjligtvis 

relateras till att dessa patienter redan var belastade av andra sjukdomar. En annan 

teori är att patienter som undersöks via frågeformulär, skattar sitt välbefinnande högre 

än patienter som intervjuas. Att sjukdomens negativa inverkan på patientens 

välbefinnande inte alltid uppmärksammas med hjälp av frågeformulär är något som 

även diskuterats av Hansson et al. (2012). 

Barkers tidvattenmodell kan hjälpa sjuksköterskan i sitt möte med patienter som 

diagnostiserats med aortaaneurysm. Litteraturstudien visade att aortaaneurysm 

orsakade ett sjukdomslidande för patienterna även om den är asymtomatisk. Att 

diagnostiseras med aortaaneurysm kan ses som dunkla vatten som sveper in under 

patientens färd över livets ocean, det upplevdes oväntat och ledde till nedsatt 

välbefinnande. Teorin säger att sjuksköterskan har en viktig roll i att möjliggöra 

patientens mentala återhämtning, så att de kan återuppta sin färd. Med hjälp av 

tidvattenmodellen skiftas sjuksköterskans fokus över från sjukdomens symtom till 

patienten. Genom att bygga broar över dunkla vatten, det vill säga möta patienterna i 

deras oro, kan sjuksköterskan bli en möjliggörare för dessa patienter. Sjuksköterskan 

kan genom att bygga broar också möjliggöra för patienter att överlåta en del av 

ansvaret till sjukvården och på så vis lindra deras sjukdomslidande (Berterö et al., 

2010; Holmström et al., 2018). Enligt Barker är det viktigt att sjuksköterskan blir en 

möjliggörare och inte endast en görare som utför tekniska moment. I detta fall belyser 

det vikten av att skapa en relation med patienten under uppföljningskontrollen istället 

för att bara utföra undersökningen. 

Som sjukvårdspersonal har vi möjlighet att påverka patienters syn på sin sjukdom och 

minska deras sjukdomslidande. Det visade sig att uppföljningskontrollerna kunde ha 

både en positiv och negativ inverkan på patienter, beroende av utfallet men även 

bemötandet från personalens sida (Pettersson & Bergbom, 2013; Brännström et al., 

2009). Patienterna gynnades av att få projicera över ansvaret för sin sjukdom på 

sjukvårdsystemet. Det framkom att patienterna inte alltid förstod att diagnosen 

aortaaneurysm nödvändiggör en lång konservativ behandling med eventuell operation 

som följd (Pettersson et al., 2017). Patienter önskade ibland att de aldrig fått reda på 

att de hade en aortaaneurysm (Pettersson & Bergbom, 2013). Det kan vara enkelt att 

tacka ja till erbjudande om screening, med motivationen att sjukvårdssystemet vill 

deras bästa, för att senare ångra sitt beslut. ICN:s etiska kod hävdar att det är 

sjuksköterskans ansvar att lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). 

Eftersom sjukdomen går att leva med under lång tid innan eventuell operation blir 

aktuell, är det viktigt att beakta den etiska aspekten av ett screening-program. Frågan 

bör därmed ställas om sjukvården lindrar eller skapar lidande, när alla män över 65 år 

screenas för aortaaneurysm. 
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Konklusion 

Att screenas för och diagnostiseras med aortaaneurysm hade långtgående 

konsekvenser för patientens välbefinnande, något som patienter inte var införstådda 

med när de kallades till screening. Diagnosen orsakade oro och hindrade patienter 

från att utföra aktiviteter som tidigare tillhörde deras vardag. Vårdprofessionella 

upplevdes inte som tillräckligt hjälpsamma och patienterna kände att de saknade 

tillräcklig kunskap för att hantera sin sjukdom. Eftersom aortaaneurysm är en 

asymtomatisk sjukdom hamnar patienten i beroendeställning till sjukvården för att få 

kunskap om sjukdomstillståndet. Därmed upplevde patienter svårigheter med att neka 

uppföljningskontroller eller operation. Operation orsakade ett lidande för patienten 

som i vissa fall hindrade dem från att uppleva glädje över att operationen lyckats. 

Eftersom sjukdomen orsakar ett sjukdomslidande har sjuksköterskan ett ansvar att 

genom god omvårdnad lindra detta lidande. God omvårdnad för patienter med 

aortaaneurysm består av adekvat och lättförståelig information, samt att skapa en god 

relation till patienten.   

Implikation 

Mer forskning om patienters upplevelse av aortaaneurysm vore gynnsamt för att 

fastställa om det är etiskt försvarbart att bedriva ett nationellt screeningprogram. 

Implikationerna en diagnos kan innebära för patienten behöver förmedlas på ett bättre 

sätt, så att dessa patienter har möjlighet att fatta ett informerat beslut angående 

screening. Det är även relevant att undersöka hur erbjudandet om screening läggs 

fram på bästa sätt för att det ska uppfattas som frivilligt. Det vore även gynnsamt att 

undersöka huruvida informering av patienter redan innan screening är något som hade 

kunnat reducera oro och göra patienter mer delaktiga i sin vård. Sjuksköterskan kan 

bidra med lättförståelig information till dessa patienter. Litteraturstudien fokuserar 

främst på män och liknande studier med fler kvinnliga deltagare behövs för att kunna 

överföra resultatet på resten av populationen. 
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Sökord CINAHL Scopus PubMed 

Aortaaneurysm 
Aortic aneurysm 

[Subject Headings] 

Aortic aneurysm 

[Fritext] 

Aortic Aneurysm 

[MeSH] 

Aortaaneurysm,  

Abdominal 

Aortic aneurysm, 

Abdominal 

[Subheadings] 

  

Aortaaneurysm, 

Thorakal  

Aortic aneurysm, 

Thoracic  

[Subheading] 

  

Aortaruptur  
Aortic rupture 

[Subheadings] 

Aortic rupture  

[Fritext] 
 

Livserfarenhet 
Life experiences 

[Subject Headings] 

Life experiences 

[Fritext] 

Life Change Events 

[MeSH] 

Upplevelse 
Experience 

[Fritext] 

Experience 

[Fritext] 
 

Välbefinnande 
Quality of Life 

[Subject Headings] 

Quality of Life 

[Fritext] 

Quality of Life 

[MeSH] 

Tröst  
Comfort 

[Subheading] 

Comfort 

[Fritext] 
 

Undersökning 
Screening 

[Fritext] 

Screening 

[Fritext] 

Screening 

[Fritext] 

Test 
Test  

[Fritext] 

Test 

[Fritext] 

Test 

[Fritext] 

Bedömning 
Assessment  

[Fritext] 

Assesment 

[Fritext] 

Assessment 

[Fritext] 

Diagnos 
Diagnosis  

[Fritext] 

Diagnosis  

[Fritext] 

Diagnosis  

[Fritext] 

Nursing  
Nursing 

[Fritext] 

Nursing  

[Fritext] 
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Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 
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Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-21  CINAHL 

Life Experiences [Headings] 

OR Quality of Life [Headings] 

OR Comfort [Subheadings] 

OR Experience OR 

Perspective OR Views  

AND Aortic Aneurysm 

[Headings] OR Aortic 

Aneurysm, Abdominal 

[Subheadings] OR Aortic 

Aneurysm, Thoracic 

[Subheadings] OR Aortic 

Rupture [Subheadings] AND 

Screening OR Assessment OR 

Test OR Diagnosis. 

Limits: 2009–2019, English 156 16 12 8 

2019-10-21  Scopus 

Life experiences OR Quality 

of life OR Experience OR 

Perspective OR Views AND 

Aortic aneurysm OR Aortic 

rupture AND Screening OR 

Assessment OR Test OR 

Diagnosis OR Nursing OR 

Comfort. 

Limits: 2009–2019, English 93 11 5 1(1) 

2019-10-21  PubMed 

Aortic aneurysm [MeSH] 

AND Life Change Events 

[MeSH] OR Quality of Life 

[MeSH] AND Screening OR 

Test OR Diagnosis OR 

Assessment OR Nursing. 

Limits: 2009–2019, English 107 14 6 1(2) 
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Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Berterö, C., Carlsson, P. & Lundgren, F. (2010). Screening for abdominal aortic aneurysm, a one 

year follow up: An interview study. Journal of Vascular Nursing, 28(3), 97–101. doi: 

10.1016/j.jvn.2010.04.001 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka huruvida screening för aortaaneurysm orsakar oro och påverkar 

livssituationen för män som diagnostiserats och deras anhöriga, ett år efter screening. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologi 

Urval I studien inkluderades fyra män från Småland och åtta män från Västra Götalands län som 

diagnostiserats med aortaaneurysm efter screening. Männen var alla 66 år gamla. 

Datainsamling Data samlades in via semi-strukturerade intervjuer där en intervjuguide ledde samtalet, frågor 

anpassades baserat på deltagarnas svar. Deltagarna intervjuades i grupp och samtalet spelades in. 

Dataanalys Data från intervjuerna transkriberades, och lästes flera gånger av forskarna för att få en överblick 

över materialet. När texten lästs ett flertal gånger kunde teman identifieras. Teman analyserades 

med fenomenet i fokus för att kunna abstrahera data till dess viktigaste beståndsdel. Teman 

grupperades för att underlätta beskrivningen av männens upplevelse. 

Bortfall Två av deltagarna avbröt studien, en på grund av operation och den andra av ovilja att delta. 

Slutsats Ett år efter diagnos var informanterna överlag nöjda med att sjukdomen upptäckts och känner sig 

trygga med att den övervakas. Informanterna var trots det inte opåverkade av vetskapen om sin 

sjukdom, en del upplevde depressiva tankar. Andra upplevde besvikelse kring negativa resultat 

från undersökningarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 (81%) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 2 

 

 

Referens Brännström, M., Björck, M., Strandberg, G. & Wanhainen, A. (2009). Patients’ experiences of 

being informed about having an abdominal aortic aneurysm - a follow-up case study five years 

after screening. Journal of Vascular Nursing, 27, 70–74. doi:10.1016/j.jvn.2009.04.001 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser av aortaaneurysm, fem år efter att ha diagnostiserats. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk innehållsanalys 

Urval Deltagarna rekryterades från en tidigare studie som var designad att undersöka välbefinnande i 

relation till screening för aortaaneurysm. Totalt deltog tre informanter. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde via intervjuer i deltagarnas hem. Intervjuerna spelades in för att sedan 

analyseras. Den transkriberade texten motsvarade ungefär 2,5 timmars intervjutid. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys. Texten från intervjuerna lästes ett flertal 

gånger för att skapa en helhetsbild. Sedan sammanställdes likheter och texten kategoriserades, 

därefter kunde teman skapas. Den kvalitativa metoden tematisk analys ansågs som mest lämplig 

för studien, då forskarna ville finna mönster i data. 

Bortfall Av sex patienter som skulle varit med från början deltog endast tre.  

Slutsats Patienter upplevde ingen betydande reducering av välbefinnandet relaterat till diagnosen 

aortaaneurysm. Samtliga deltagare var multisjuka och upplevde att aortaaneurysmen 

överskuggades av deras andra sjukdomar. Det behövs mer forskning inom området för att kunna 

dra några säkra slutsatser. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 81% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Hinterseher, I., Kuffner, H., Berth, H., Gäbel, G., Bötticher, G., Saeger, HD & Smelser, D. (2013). 

Long term quality of life of abdominal aortic aneurysm patients under surveillance after operative 

treatment. Annals of Vascular Surgery, 27(5), 553-61. doi: 10.1016/j.avsg.2012.05.028 

 

Land  

Databas 

Tyskland 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva hur behandlingar för aortaaneurysmen påverkar patienters välbefinnande. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats 

Retrospektiv studie 

Urval I studien deltog 249 patienter, varav 78 hade genomgått konservativ behandling, 124 öppen 

operation och 47 endovaskulär operation. 

Datainsamling Data samlades in via WHO Quality of Life-BREF(WHOQOL-BREF) och Short Form Health (SF-

36) Survey. Frågeformulär skickades via mail till informanterna. Data samlades även in 

retrospektivt från patientjournaler. 

Dataanalys Statistisk analys av data genomfördes med hjälp av Students´ 2-tailed t-test. 

Bortfall 22.45% av deltagarna svarade inte på frågeformulären. 

Slutsats Operativ behandling av aortaaneurysm (öppen eller endovaskulär) ledde inte till minskat 

välbefinnande långsiktigt. Det uppmätta välbefinnandet var jämförbar med 

genomsnittsbefolkningen. Patienter som genomgick konservativ behandling uppvisade en lägre 

grad av välbefinnande än genomsnittsbefolkningen (P<.05). 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 87% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsformulär. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Holmström, I.K., Bohlin, S., Wanhainen, A., Björck, M & Fröjd, C (2018). Swedish men and 

smoking: Views on screening-detected abdominal aortic aneurysm. Nursing & Health Sciences, 

21, 119–125. doi: 10.1016/j.jvn.2009.10.001 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva manliga rökares syn på aortaaneurysm och rökning då de blivit 

diagnostiserade med sjukdomen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk analys 

Urval I studien valdes 16 män med diagnostiserad aortaaneurysm. Inklusionskriterier var att deltagarna 

måste ha en aortaaneurysm mellan 30-50 mm, samt vara aktiva rökare under tiden då sjukdomen 

upptäcktes. Både män som nyligen erhållit diagnosen och de som haft den under en längre tid 

inkluderades i studien. 

Datainsamling Intervjuer med deltagarna användes för att samla in information kring deltagarnas syn på sin 

aortaaneurysm och rökning. En av författarna genomförde intervjuerna och de varade mellan 25-

55 minuter. Efter huvudfrågan som till exempel: “Vad är aortaaneurysm för dig?” ställdes 

följdfrågor till deltagarna. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades. Analysen genomfördes i fyra steg, där det första steget innebar att 

försöka få ett helhetsintryck på materialet och preliminärt göra en temaindelning. I det andra steget 

skulle två av författarna granska materialet och påbörja kodningen av materialet genom att 

identifiera, klassificera och sortera likheter/olikheter, för att sedan koppla detta till de preliminära 

teman. Det tredje steget abstraherades materialet. I det fjärde steget utfördes syntes, de olika 

grupperna sattes in i lämpliga sammanhang och under lämpligt tema. 

Bortfall Inga redovisade. 

Slutsats Patienterna som deltog i studien var generellt inte oroliga över sin aortaaneurysm, utan de såg det 

istället som en naturlig del av åldrandet. De tyckte också ha kontroll över sjukdomen till viss grad, 

till exempel via undersökning av dess tillväxt. Det var få av deltagarna som kopplade sjukdomen 

till rökning och det vara bara en handfull av deltagarna som var villiga att sluta röka trots att det i 

deras tillstånd starkt rekommenderats. Det behövs mer forskning kring sambandet mellan rökning 

och aortaaneurysm. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Letterstål, A., Eldh A. C., Olofsson, P & Forsberg C. (2010) Patients’ experience of open repair of 

abdominal aortic aneurysm - preoperative information, hospital care and recovery. Journal of 

Clinical Nursing. 19(21–22), 3112–3122. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03428.x 

 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av vården före, under och efter operation 

för abdominal aortaaneurysm. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Innehållsanalys 

Urval Utifrån inklusionskriterierna valdes tio patienter. Inklusionkriterierna var: patienter som hade 

genomgått öppen reparation av aortaaneurysm, ingen tidigare historik av allvarliga mentala- eller 

kommunikationssvårigheter och behärskade det svenska språket inkluderades. 

Datainsamling Patienter intervjuades och information från sjukhusjournalen inhämtades med patienternas 

tillstånd. Informanterna fick välja tid och plats för intervjuerna, sju utfördes på sjukhuset och tre 

hemma hos respektive informant. Intervjuerna utfördes med en kombination av semi-strukturerad 

intervjumetod och “narrativ approach”. Detta innebar att informanterna fick berätta fritt om sina 

upplevelser kring operationen för att sedan bli ombedda av forskarna att belysa vissa ämnen, till 

exempel informationen som gavs, medvetenhet om risker, omvårdnad och återhämtning. 

Intervjuerna spelades in för vidare granskning. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, och utfördes i fyra steg. Intervjuerna 

transkriberades och lästes igenom med intentionen att få en överblick över innehållet. Texten 

abstraheras till mindre meningsenheter. Dessa enheter kategoriseras sedan i subteman och teman 

bildades. 

Bortfall Inga redovisade. 

Slutsats För att underlätta behandlingsprocessen bör sjukvårdspersonal vara medvetna om att patienter är 

oförberedda för den fysiska och psykologiska påverkan som kan följa diagnos och behandling för 

aortaaneurysm. Sjukvårdspersonal bör uppmärksamma patienters behov av samtal för att förbättra 

medverkan i återhämtningsfasen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 88% enligt Carlsson och Eimans (2013) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Pettersson, M. & Bergbom, I. (2010). The drama of being diagnosed with an aortic aneurysm and 

undergoing surgery for two different procedures: open repair and endovascular techniques. Journal 

of Vascular Nursing, 28(1), 2–10. doi: 10.1016/j.jvn.2009.10.001 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva och förstå vad det innebär för patienter att diagnostiseras med 

aortaaneurysm. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Hermeneutik 

Urval Deltagare rekryterades via en vaskulär kirurgisk enhet på ett universitetssjukhus i Sverige. 

Urvalskriterier var att patienterna skulle vara diagnostiserade med och under behandling för 

aortaaneurysm, kunna uttrycka sig själva, tala svenska och vara orienterade till tid och rum. 

Datainsamling I studien inkluderades 20 patienter som genomgått öppen eller endovaskulär kirurgisk behandling, 

en månad efter operation. Intervjuerna genomfördes på sjukhuset, spelades in och varade i snitt en 

timme. Patienterna bads berätta om sina tankar och känslor när de blev informerade om diagnosen, 

samt deras tankar om operation och återhämtning. Följdfrågor ställdes för att uppnå en djupare 

förståelse och minska risken för missuppfattningar. Intervjuerna transkriberades. 

Dataanalys Texten analyserades via ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Innehållet från intervjuerna 

granskades i tre steg. Först lästes alla intervjuer för att skapa en förståelse för innehållet i sin 

helhet. I det andra steget delades data in i olika teman. Flera liknande teman sammanställdes i 

övergripande teman. I det sista steget organiserades teman kronologiskt från det att patienten fått 

diagnosen till återhämtning från operation. 

Bortfall Ings redovisade. 

Slutsats Studien visar att en diagnostisering av aortaaneurysm innebar lidande hos patienten. De två olika 

typer av kirurgi som deltagarna genomgick har varierande psykisk inverkan, främst när det gäller 

återhämtningsfasen. Studiens resultat är viktigt för framtida forskning inom området, framförallt 

för att bekräfta det dolda lidande som patienter med asymtomatiska sjukdomar upplever. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Pettersson, M & Bergbom, I (2013) To Be Under Control A Qualitative Study of Patients` 

Experiences Living with the Diagnosis of Abdominal Aortic Aneurysm. Journal of Cardiovascular 

Nursing, 28, 4, 387–395. doi: 10.1097/JCN.0b013e31824bd965 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med en aortaaneurysm som är under 

konservativ behandling. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk innehållsanalys 

Urval Totalt tio patienter kontaktades via telefon och bjöds in till att delta i studien efter att de blivit 

verbalt informerade om studien. Alla inbjudna deltagare gick med på att delta i studien. Patienter 

med en aortaaneurysm under konservativ behandling inkluderades. Deltagarna valdes utifrån en 

klinisk patientlista över patienter som genomgår konservativ behandling för aortaaneurysm. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde via intervjuer med 10 patienter. Intervjuerna genomfördes utan någon 

intervjuguide i ett privat rum på sjukhuset. Intervjuprocessen genomfördes utav en av författarna 

och varje intervju spelades in och varade i ungefär en timme. Frågorna som ställdes under 

intervjun kretsade kring patienternas upplevelse av aortaaneurysm. Alla intervjuer transkriberades 

för ytterligare granskning. 

Dataanalys För att analysera data användes en trestegsmodell. Under denna process lästes varje intervju 

enskilt. Först lästes intervjuerna med målet att få ett helhetsintryck, sedan användes tematisk 

analys för att skapa en djupare förståelse och skapa teman och finna mönster i intervjuerna. I 

slutändan gjordes en tolkning om patienternas erfarenhet av att genomgå konservativ behandling 

för aortaaneurysm. 

Bortfall Inga redovisade. 

Slutsats Att leva med aortaaneurysm innebär att bära på en dödlig men osynlig sjukdom, detta förknippar 

patienterna med en känsla av att bli utsatt för lidande. Deltagarna i studien undvek att tänka på sin 

aortaaneurysm och de upplevde det besvärligt att leva livet som vanligt. De försökte finna svar på 

hur de kunna påverka aortans tillväxt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 90% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Pettersson, M., Hansson, A., Brodersen, J & Kumlien, C. (2017) Experiences of the screening 

process and the diagnosis abdominal aortic aneurysm among 65-year-old men from invitation to a 

1-year surveillance. Journal of Vascular Nursing 35(2), 70–77. doi: 10.1016/j.jvn.2016.11.003 

 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva hur män som diagnostiserats med aortaaneurysm via screening upplever 

processen från diagnos till och med ett år efter att diagnosen fastställts. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Innehållsanalys 

Urval I studien deltog 15 män och 11 valde att delta i uppföljningsstudien. Urvalet skedde i den första 

studien där män med en aortaaneurysm över 30 mm i diameter inkluderades. 

Datainsamling Data samlades in via intervjuer med deltagarna som delades in i tre fokusgrupper, varje grupp 

intervjuades enskilt. Informanterna uppmanades att diskutera olika aspekter av screeningprocessen 

och hur vetskapen om att de har en aortaaneurysm har påverkat deras liv. Alla intervjuer skedde i 

ett hyrt konferensrum. Intervjuerna varade i 90 minuter vardera och spelades in. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Inspelningarna transkriberades för 

att sedan abstraheras och kodas. Dessa koder delades in i kategorier och subkategorier som 

presenteras i resultatet och diskuteras av författarna. 

Bortfall Fyra av de 15 informanter som deltog i den initiala studien valde att avstå från deltagande i 

uppföljningsstudien. 

Slutsats Männen var nöjda med att kontroller erbjöds samt att de fått vetskap om sin diagnos. Samtidigt 

kände de att sjukvården inte gett tillräckligt med information för att de skulle känna sig trygga 

med sin sjukdom. Informanterna kände att antalet uppföljningar var för få och att stödet de fick 

från sjukvården inte räckte till. Detta gav upphov till känslor av ångest, oro och existentiella 

tankar om livets skörhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Tocher, J.M. (2014) Expectations and experiences of open abdominal aortic aneurysm repair 

patients: a mixed method study. Journal of Clinical Nursing. 23(3–4), 421–428. doi: 

10.1111/jocn.12268 

Land  

Databas 

Skottland 

CINAHL 

Syfte Syftet var att redogöra patienters förväntningar av postoperativ smärta efter en operation av 

aortaanauerysm och jämföra dessa med den faktiska postoperativa smärtan.  

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Fenomenologi 

Urval I studien inkluderades 22 patienter, varav 19 män och tre kvinnor. Medianålder 69 år. Alla 

patienter som valdes genomgick öppen kirurgi för aortaaneurysm. 

Datainsamling Data insamlades prospektivt angående hur patienterna skattar sin smärta i olika tidsintervall efter 

operationen, dessa jämfördes med den aktuella smärtskattningen postoperativt. Detta 

kombinerandes med semi-strukturerade intervjuer där patienterna fick diskutera skillnaderna på 

förväntningarna och den aktuella smärtan, samt vad smärtan innebar för dem.  

Dataanalys Smärtskattningsskalan som användes var en 4-poängs Likertskala. Data analyserades med hjälp av 

beskrivande statistik. Ett “t-test" användes mellan de pre- och postoperativa smärtvärdena. 

Intervjuerna utfördes av författaren sju dagar efter operation och transkriberades. 

Bortfall Inga redovisade. 

Slutsats Patienterna förväntade sig uppleva oavbruten smärta en period efter en öppen operation för 

aortaaneurysm. Efter operation upplevdes mindre smärta än väntat i situationer där patienterna 

förväntade sig uppleva en högre grad av smärta. En högre grad av smärta upplevdes där patienter 

inte förväntade sig smärta. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 85% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Tomee, S., Gebhardt, W., de Vries, J., Hamelinck, V., Hamming, J & Lindeman, J. (2018). 

Patients’ perceptions of conservative treatment for a small abdominal aortic aneurysm. Patient 

Preference and Adherence, 12, 119–128. doi: 10.2147/PPA.S149822 

 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Scopus 

Syfte Syftet var att få inblick i patienters uppfattningar kring konservativ behandling de genomgick för 

aortaaneurysm för att kunna använda denna kunskap till att öka patienters känsla av välbefinnande 

framöver. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ anats 

Grounded theory 

Urval Patienter med en aortaneurysm mellan 35 och 49 mm som genomgick konservativ behandling 

valdes.  

Datainsamling Data samlades in via intervjuer med tio patienter som varade i snitt 1,5 timme. Under intervjuerna 

var målet att skildra olika aspekter av att leva med aortaaneurysm. Efter intervjuerna erhöll 

patienterna ett frågeformulär som skulle ifyllas i hemmet och sedan skickas in via mail. Alla 

intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. 

Dataanalys Författarna granskade texten och skapade oberoende av varandra, koder utifrån två slumpmässigt 

valda intervjuskrifter. Dessa koder användes sedan för att koda de kvarstående intervjuerna.  

Bortfall Totalt deltog tolv patienter i studien, då två patienter inte längre var intresserade av att delta. 

Slutsats Patienterna med aortaaneurysm var noggranna med att hålla sjukdomen under uppsikt via 

kontroller och kontakt med kirurgen. Att behöva invänta resultat från en ultraljudsundersökning 

kan enligt patienterna upplevas som frustrerande. Kirurgen är den person som de anser ger mest 

viktig information kring sjukdomen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 88% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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